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قطعات خاص 

رول پالك تــــراورس

اسپیســــــــرل وله

اسپیسـرا سترند فیکس

اسپیسر شیشه دوجداره
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رول پالك تراورس

travers dol

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

در هنگام تولید تراورس بتنی، محل نصــب ریل به تراورس که توسط 

پیچ و رول پالك تراورس انجام می شــود، تعبیه شـــده و رول پالك 

درون تراورس جاي گذاري می شود. براي گسـترش و ساخت خطوط 

ریلی مطابق نقشـــه هاي موجود ، پس از ساخت و تحکیم بســــتر ، 

تراورس هاي بتنی با فاصله مشــخص، روي بســـتر قرار می گیرند و 

ریلهاي آهنی روي تراورس هاي بتنی قرار می گیرند . اتصــال ریل به 

تراورس توسط پیچ و مهره مخصوص تراورس صورت میگیرد و با بسته 

شدن درون رول پالك جاي گذاري شده در تراورس کامل می شود.

بهترین روش جاي گذاري اسپیسـر تراورس بتنی، جاي گذاري در 

کارخانه در هنگام تولید تراورس بتنی می باشد.

چنانچه به هر دلیلی در شرایط خاص نیاز به افزودن یک پیچ و رول 

پالك، جهت بســتن ریل روي تراورس باشد، می بایســـت توسط 

دریل سوراخی مناسب ایجاد شود و پس از آغشـــته کردن اطراف 

رول پالك تراورس به چسب مخصوص ، عملیات جاي گذاري رول 

پالك درون تراورس انجام شود. 

تعداد رولپالك و پیچ مورد نیاز براي اتصـال ریل به هر تراورس بتنی، 

2 تا 4 عدد می باشد.

گســـترش خطوط قطارهاي شهري و برون شهري نیازمند ساخت و 

گســترش ریلهاي راه آهن می باشد. ریل هاي راه آهن، روي قطعاتی 

بسته می شود که به آن تراورس گفته می شود و وظیفه آن نگهداري و 

نصب ریل راه آهن، روي خود می باشد . در سالیان متمادي تراورس ها 

از جنس هاي مختلف چوبی یا فلزي سـاخته می شــد، ولی امروزه در 

بیش از 95 درصد خطوط ریلی کشــور از تراورس هاي بتنی مســلح 

شده استفاده می شود . در واقع تراورس یکی از اجزاء اصـلی روسـازي 

خط راه آهن می باشــد و تکیه گاهی براي ریل راه آهن و عاملی جهت 

توزیع نیروهاي وارده بر روي باالست می باشد که بار وارده را  از ریل به 

باالست منتقل میکند .جهت اتصـال ریل هاي راه آهن به تراورس ها ، 

از پیچ هاي مخصــــــــوصی استفاده می شود که این پیچ ها توسط 

رولپالك مخصـــوص، که از جنس پلی اتیلن تقویت شده است ، روي 

تراورس هاي بتنی بســته می شود که به آن رول پالك تراورس گفته 

می شود . 
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اسپیسر لوله   

neyling spacer

عملیات لوله گذاري، جهت انتقال کابلهاي مخابرات صورت می گیرد و 

گاهاً این انتقال تا کیلومتـرها ادامه مـی یابد. کابلهاي مخابـرات درون 

لوله هاي با قطر 4 یا 6 اینچ قرار گرفته و انتقال می یابد . در مسافتهاي 

طوالنی نیاز اسـت که از چندین لوله در امتداد و در کنار هم اســتفاده 

شــود . لذا براي اجراي عملیات انتقال به کمک چند لوله در کنار هم، 

باید تمهیدات ویژه اي اندیشیده شود،که یکی از مهم ترین آنها تنظیم 

فاصله دقیق بین لوله ها و در عین حال ایجاد ثلبیت و ایســتایی کافی 

می باشد . بدین منظور اسپیسرهاي لوله بصورت دو تکه تولید و عرضه 

شده اند. اسپیسر لوله PVC مناسب براي حفظ فاصله و آرایش دقیق 

بین لوله هاي مخابرات و . . . می باشـد .  اسپیسرلوله شامـل دو بخش 

کفی و رویه است که باعث ایجاد فاصــله منظم و یکپارچه بیـن داکت 

هاي مخابراتی می گردد . اسپیســر لوله طوري طراحی شده است که 

بتوان در جهت عمودي و افقی، هـر تعداد لوله را که بخواهیم با رعایت 

فاصله دقیق نسبت به یکدیگر قرار دهیم . این فاصله یکسـان بین لوله 

ها که به واسطه اسپیســر لوله ایجاد می شود ، این مزیت را ایجاد می 

کند که خاك و یا احتماالً مالتی که پس از اتمام لوله گذاري فضـــاي 

خالی بین لوله ها را فرا می گیرند به یک اندازه تقســـیم شده و به این 

ترتیب مقاومت در برابر نیروهاي وارده احتمالی افـزایش خواهد یافت.  

عمـده مصــرف این اسپیســر جهت تأسیســات و عملیات مخابراتی 

شهري و پروژه هاي صنعتی مانند پاالیشـگاه و صنایع پتروشیمی می 

باشد.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

جهت گسـترش در راستاي عمودي ابتدا اسپیسـر کفی روي سطح با 

فواصل مشـخص نسـبت به یکدیگر قرار می گیرند و سپس لوله روي 

آن قرار می گیرد . سپس قطعه رویه اسپیسـر لوله به اسپیســر کفی 

متصل و قفل می شود . سپس ردیف بعدي لوله ها قرار می گیرد و به 

همین ترتیب ،به تعدادي که مورد نیاز است ادامه می یابد و در نهایت 

روي آخرین ردیف یک اسپیسر لوله کفی بصورت برعکس جا زده می 

شود. حال چنانچه گسـترش لوله ها بصـورت جانبی نیز مدنظر باشد 

توسط کشویی هایی که در دو سوي اسپیسرهاي کفی و رویه بصورت 

نري و مادگی تعبیه شده است، فاصله نگهدارهاي لوله وصـل شـده و 

عملیات لوله گذاري بصورت جانبی گسترش می یابد.

عدم استفاده از اسپیســـر لوله موجب عدم رعایت فاصله دقیق بین 

لوله ها و احتماالً برخورد لوله ها به یکدیگر، در اثر بتن ریـزي و طبعاً 

شکستگی و ایجاد خسارت شدید به پروژه گردد. 

اسپیســـر لوله براي تنظیم آرایش دقیق بین لوله هاي پی وي سی 

طراحی و تولید شـده اســت و براي اســتفاده براي لوله هاي فلزي 

گزینه مناسـبی نمی باشــد. چنانچه بخواهیم در موارد خاص از این 

اسپیســــر براي لوله هاي فلزي استفاده کنیم، می توان حداکثر در 

جهت عمودي دو لوله را روي هم قرار داد، به شرطی که فواصـل بین 

اسپیسرهاي لوله بسیار کاهش یابد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگرد نام محصول

Name    size   Packing(QTY)  Weight(KG)

425 2/2رویه

 لوله هاي پی وي سی مدفـون بدون عملیات بتـن ریزي: 

میزان مصرف در هر 2 مترا ز طولل وله ها 1 عددا سپیسرل وله میب اشد. 

لوله هاي پی وي سی مدفـون با عملیات بتـن ریزي : 

میزان مصرف در هر 1/5 مترا ز طولل وله ها 1 عددا سپیسرل وله میب اشد. 

3253/4

625 2رویه

6258/3

کفی

کفی
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استرند فیکس

Strandfix Spacer

اسپیســـــر استرند فیکس براي نگهداري و تثبیت گمانه هایی که به 

واسطه مجموعه اي از اسـترندهاي نیلینگ اسـتفاده می شـود، به کار 

می رود. اسپیســـــر استرند فیکس همچنین براي مونتاژ کابل هاي 

استرند، در راستاي مقاوم سـازي کوه ها ،سـد سـازي و سـاخت پل ها 

کاربرد دارد . فاصله نگهدار پالسـتیکی اسـترند فیکس، در مرکز کابل 

هاي استرند قرار گرفته و کابل هاي استرند در شیارهاي طولی آن قرار 

میگیرند و لوله مربوطه از سوراخ وسط اسپیســــــــر عبور می کند . 

پیشـنهاد می شود براي تثبیت بهتر کابل هاي استرند روي اسپیســر 

پالستیکی استرند فیکس پس از قرارگیري اسپیسر ، اطراف آن توسط 

سیم مفتول بسته شود.  اسپیسـر استرندفیکس، در ناحیه پیوند لنگر،  

براي جدا کردن رشـته ها و ارائه کمترین پوشـش مورد نیاز در اطراف 

هر رشته ،براي حفاظت از خوردگی و افزایش  استحکام باند اسـتفاده 

می شود. اسپاررهاي رشته معموال 30-60 سـانتیمتر باال و پایین لنگر 

و در باالي منطقه پیوند قرار دارند. فاصله هاي رشته اي میانی معموال 

در فاصله 150 تا 300 سـانتیمتر قرار می گیرند. در واقع براي دسـته 

کردن چند رشته استرند در یک مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسـبت به 

یکدیگر و رعایت حداقل فاصـله مجاز بین رشـته هاي اســترند و یا به 

عبارت دیگر جهت مونتاژ کابل هاي استرند، از اسپیســـرهاي استرند 

استفاده می شود و سبب استحکام و مقاوم سازي در پروژه هایی چون 

سد سازي و ساخت پل ها می شود.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیسـر استرند فیکس در مرکز کابل هاي استرند قرار گرفته و کابل 

هاي اسـترند در شـیارهاي طولی آن قرار می گیرند و لوله مربوطه از 

سوراخ وسط آن عبور می کند. 

پیشـــنهاد می شود، براي تثبیت بیشـــتر کابل هاي استرند روي 

اسپیسر استرند فیکس پس از قرار گیري ، اطراف آن توسط مفتول 

بسته شود. 

در هر  50 سانتیمتر از طول کابل هاي استرند 1 عدد اسپیســــــر 

استرند فیکس پیشنهاد می گردد. 

وزن بسته تعداد در بستهتعداد شیار قطر نام محصول

NameSlot number  Packing(QTY)  Weight(KG)

 70mm65006/2 Strandfix 70

83005/4

ابعاد

Size

 70x6

Strandfix 90 90x6 90mm

بسته بندي
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اسپیسرب لوك شیشها ي

Glass Block Spacers  

استفاده از بلوك هاي شیشــــــــه اي دو جداره مدتهاست که جهت 

فضــاسازي و پارتیشــین بندي و سایر موارد، کاربرد گســترده اي در 

ســاختمان ها جهت ســاخت دیوارهاي داخلی و خارجی و ســاخت 

دیوارهاي جداکننده شیشـــه اي زیبا و رنگی مرسوم شده است. بلوك 

هاي شیشه اي در رنگهاي متنوع تولید می شوند و از دو جداره شیشـه 

قالبی وکیوم شده که فضــاي بین شیشــه ها خالی است با ضخامت 8 

سانتیمتر تولید می شوند. بلوك هاي شیشــــه اي به لحاظ دو جداره 

بودن عایق بسـیار مناسبی در برابر سرما و گرما و صدا هسـتند و داراي 

مقاومت باالیی می باشند. عالوه بر مبحث زیبایی بلوك هاي شیشه اي 

،  با توجه به مواردي که در مورد عایق بودن بلوك هاي شیشـــه اي در 

مورد گرما و سرما و صدا ذکر شد ، تبدیل به یکی از المان هاي سـازه اي 

کارآمد در ساختمان سازي شده است . از خصـوصیات منحصـر به فرد 

بلوك هاي شیشــه اي انعکاس نور می باشد، که به لحاظ رنگی بودن و 

امکان استفاده از بلوك هاي شیشــــه اي با رنگ هاي مختلف در یک 

دیوار یا پارتیشــــن، شاهد انعکاس نورهاي رنگی زیبایی خواهیم بود. 

براي نصب و چیدمان بلوك هاي شیشه اي نیاز به اسپیسر بلوك شیشه 

اي است . این قطعه از جنس پالستیک فشرده تولید و عرضه می شود . 

اسپیسـر بلوك شیشــه اي در دو سایز 10 و 5 میلیمتر طراحی و تولید 

می شـود و در صـورت اسـتفاده از هر کدام، بین بلوك ها ، همان میزان 

فاصله بصورت یکپارچه بین بلوك هاي شیشه اي ایجاد خواهد شد.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

ا ي  ا ي در محل بند یا تقاطع بلوك هاي شیشـه اسپیسـر بلوك شیشـه

ا ین ترتیبا ست که  ا ي به قرار می گیرد . نحوه نصب بلوك هاي شیشـه

ا ست توسط بلوك هاي شیشـها ي دو جداره،  ابتدا روي سطحی که قرار

دیوار چینی یا پارتیشـین بنديا نجام شود، مالت مخصــوصا جرا می 

ا ولین بلوك جاي گذاري می شود . سپسا سپیسر بلوك شیشـه  شود و

اي در پایین و باالي محل تالقی با بلوك بعدي کارگذاري شـده و بلوك 

ا سپیســــــر گذاري و  بعدي کار گذاشته می شود . به همین ترتیب با

ا جراي مالت یا چســب  گســترش بلوك ها در جهات طولی و عرضی و

مخصوص بین بلوك ها ، دیوار و یا پارتیشین مورد نظر تکمیل می شود.

با توجه به سلیقه می توان از اسپیســر 10 میلیمتر یا 5 میلیمتري 

براي نصب بلوك شیشـه اي استفاده نمود، که همان مقدار اندازه را 

بین بلوك ها بصورت یکپارچه ایجاد خواهد نمود.

عالوه بر قرارگیري اسپیسر بلوك شیشه اي در جهات طولی و عرضی 

، نیاز است در کلیه مقاطع فصل مشترك بلوك هاي شیشه اي، براي 

اتصال به یکدیگر از مالت یا چسـب مخصـوص استفاده شود، حداقل 

زمان خشک شدن و بهره برداري 24 ساعت می باشد. 

پس از اتمام ساخت دیوار با بلوك هاي شیشـه اي ، قسـمتی بیرون 

زده از اسپیسـر بلوك شیشـه اي را توسط کاتر بریده و فضـاي بین 

بلوك ها را بندکشی نمایید.

میزان مصـرف اسپیسـر بلوك شیشــه اي با توجه به بندها و یا محل 

تالقی بین بلوك هاي شیشه اي تعیین می شود.
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